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 مذكرة معلومات  

 التكنولوجیا الرقمیة والتوظیف حول  ورشة العمل

 ۲۰۲۰تشرین األول / أكتوبر   16-15- 14لبنان،  بیروت،
 

 الخلفیة .۱
ً لخطة التنمیة المستدامة لعام  التنمیة المستدامة ، تُعدّ التكنولوجیا أحد وسائل التنفیذ التي تسھم في تحقیق جمیع أھداف ۲۰۳۰وفقا

)SDGs  تعزیز النمو االقتصادي المطرد، والشامل للجمیع، والمستدام، والعمالة الكاملة ، الذي یرمي إلى "۸)، بما في ذلك الھدف رقم
تعاون باإلضافة إلى ذلك، نشرت األمم المتحدة "خریطة طریق األمین العام لألمم المتحدة لل ".والمنتجة، وتوفیر العمل الالئق للجمیع

 ، والتي یؤدي فیھا جمیع أصحاب المصلحة دوراً مھماً في تطویر عالم رقمي أكثر أماناً وإنصافاً. ۲۰۲۰الرقمي" في حزیران/یونیو 
مناسبة، تشمل السیاسات والخطط الوطنیة  ecosystemتوفر بیئة محیطة عموماً یتطلب تعزیز سوق العمل على المستوى الوطني 

 فر اآللیات المناسبة التي تعّزز الربط بین العرض والطلب في سوق العمل.  واإلطار القانوني، وتو
 

في لبنان، جودة التعلیم العالي مرتفعة. إذ یمثل عدد الطالب المسجلین في مواضیع العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات حوالي  
تشیر إلى إمكانیة توافر الكفاءات الرقمیة. فضالً عن ذلك، تُعدّ البیئة ) من إجمالي الملتحقین بالتعلیم العالي، وھي نسبة مرتفعة ۲۹٪(

، ولكنھا قد تأثرت بشدة ۲۰۰۲المحیطة بریادة األعمال في قطاعات التكنولوجیات الناشئة واقتصاد المعرفة مستقرة وقویة منذ عام 
. وتتمثل التحدیات الرئیسیة لقطاع ب الجائحة كورونا، ثم بسببسبب المشكالت المالیة والسیاسیة ۲۰۱۹منذ الربع األخیر من العام 

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في لبنان في ھجرة األدمغة والتكلفة اإلجمالیة لممارسة األعمال التجاریة والبیروقراطیة الحكومیة 
ال لبنان في مرحلة توفیر متطلبات والروتین الحكومي واالستقرار السیاسي والوصول إلى األسواق العالمیة. من جھة أخرى، ما یز

البنیة التحتیة التكنولوجیة، إذ ما تزال خدمات النفاذ إلى االنترنت العریض الحزمة محدودة وباھظة الثمن، وما یزال العمل في معظم 
على البحث   GDPمن ناتجھا المحلي اإلجمالي    ٪۱)، وتنفق الحكومة نسبة أقل من   digitizedكن (رقميیالجھات الحكومیة غیر مم

 والتطویر.
 

االتفاق على تنظیم ورشة عمل  من وزارة العمل في لبنان، تمّ  االسكواإلى  المرسل الفنيتعاون البناًء على طلب في ھذا اإلطار، و
  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التوظیف وفي خلق فرص عمل جدیدة   ؤدیھ الذي ت  المھمبناء القدرات لزیادة الوعي حول الدور  

 ً والوصول إلى معرفة أفضل للمحاور األساسیة للسیاسات والتطبیقات المتعلقة بالتكنولوجیا   لألفراد عموماً، وللشباب والنساء خصوصا
 الرقمیة والتي لھا أثر مباشر على التوظیف.

 
 أھداف ورشة العمل  .۲

لعمل ھذه إلى إطالع المشاركین على دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في إیجاد فرص عمل جدیدة للجمیع، بما تھدف ورشة ا
إلقاء الضوء على واقع قطاع تكنولوجیا المعلومات ) ۱. تسعى ورشة العمل إلى تحقیق األھداف التالیة: (الشباب والنساءفي ذلك 

ل الرقمي، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والتحوّ المتعلقة بالوطنیة  والخطط  سیاسات  دور الواالتصاالت على المستوى الوطني و
مناقشة قطاعات ومجاالت التوظیف الرئیسیة ) ۲، (خلق فرص عمل جدیدةوالبیانات الحكومیة المفتوحة، والذكاء االصطناعي في 

السیاسات والخطط التي تم تطویرھا الدولیة في قلیمیة واإل) عرض بعض التجارب ۳(، التي یمكن استھدافھا على المستوى الوطني
) المنفّذة في دول مختلفة من العالم وفي المنطقة LMISفي مجال التكنولوجیا الرقمیة، وعرض أمثلة لنظم معلومات سوق العمل (

) ٤( (األفراد الباحثین عن فرصة عمل)،العربیة، والتي تھدف إلى تعزیز الربط بین العرض (المؤسسات المحتاجة للعمل) والطلب 
 لنساء. ل  إیجاد فرص عملرفع مستوى الوعي حول أثر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في 
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 المخرجات المتوقعة .۳
 تتیح ورشة العمل تحقیق المخرجات التالیة: 

لتكنولوجیا الرقمیة بھدف إیجاد فرص عمل المتعلقة با معرفة المحاور األساسیة الواجب التركیز علیھا في الخطط الوطنیة -
 جدیدة؛

االطالع على واقع قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في لبنان والسیاسات والخطط الحالیة من خالل المؤشرات   -
 الدولیة واإلقلیمیة ذات الصلة؛ 

 ؛استخدام التكنولوجیا الرقمیة واالبتكار مناقشة القطاعات ومجاالت التوظیف الرئیسیة في لبنان والتي تعتمد على -
والسیاسات المتعلقة   الممارسات الدولیة واإلقلیمیة في تطبیقات الربط بین العرض والطلب في سوق العملبأمثلة عن  اإللمام   -

 ؛ بالتكنولوجیا الرقمیة
 غلب علیھا بآلیات عملیة وتطبیقیة.مناقشة الفجوة بین أفضل الممارسات الدولیة وبین الواقع المحلي في لبنان، وكیفیة الت -
ودورھا في خلق فرص عمل   تطویر المؤسسات الوسیطة لالبتكار مثل الحاضنات والمسّرعاتتبادل المعلومات بخصوص   -

 ؛جدیدة
 تكنولوجیا الرقمیة؛تأسیس األعمال المتعلقة بالالتحدیات الرئیسیة التي تعیق مناقشة  -
 كنولوجیات المعلومات واالتصاالت.لبنان باالعتماد على تمناقشة الفرص المتاحة لعمل المرأة في  -

 
 الموضوعات المقترحة .٤

 تتناول ورشة العمل الموضوعات التالیة: 
واقع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في لبنان: یجري في ھذا المجال عرض الخطط والسیاسات الوطنیة في قطاع   )۱(

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى إبراز األداء الوطني في مجال البنیة التحتیة التكنولوجیة والخدمات 
. یھدف ھذا المحور إلى تحدید  cybersecurity االبتكار واألمن السیبرانيااللكترونیة والموارد البشریة والبیئة المحیطة ب

من خالل دراسة المؤشرات اإلقلیمیة  نقاط القوة في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والنقاط الممكن تعزیزھا
 والدولیة. 

بالمقارنة مع قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التوظیف قضایا یغطي ھذا الموضوع  :مجاالت وقطاعات العمل )۲(
 .  ۲۰۱۹و   ۲۰۱۳آت األعمال في لبنان لعامي منش اتمسوحة، وذلك باالعتماد على بنانیلالقطاعات ال بقیة

  التكنولوجیا الرقمیة واالبتكار: في ھذا المجال، یجري التركیز على الجوانب المتعلقةوتطبیقات  سیاسات  الممارسات المثلى ل )۳(
یشمل بتعزیز فرص العمل في االستراتیجیات والخطط الوطنیة المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء االصطناعي واالبتكار. كما  

من المنطقة العربیة وخارجھا، ومناقشة متطلبات تنفیذ  LMISھذا الموضوع عرض أمثلة عن نظم معلومات سوق العمل 
عات والحاضنات ة والتنظیمیة. یتضمن ھذا المحور عرضاً ألمثلة عن المسرّ مثل ھذه األنظمة في لبنان من الناحیة التقنی

 ؛ودورھا في خلق فرص عمل جدیدة
یھدف ھذا المحور الى تسلیط الضوء على أھمیة تمكین المرأة بالمھارات : المرأة وعملتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  )٤(

التكنولوجیة الحدیثة والتي ینتج عنھا تعزیز فرص العمل الحالیة والمستقبلیة للمرأة واستدامتھا وما لھ من تأثیر في المساھمة 
حول  ۸حول االبتكار والھدف  9لھدف حول المساواة بین الجنسین وا ٥في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة خاصة الھدف 

التمكین االقتصادي. كما سیتم التطرق الى واقع عمل المرأة المستقبلي في ظل الثورة الصناعیة الرابعة وتقنیاتھا التي تعتمد 
بشكل مباشر على التكنولوجیات المتطورة كالذكاء االصطناعي وانترنت األشیاء وكیف یمكن لھذه التقنیات المساھمة في  
تحقیق المساواة بین الجنسین.  یھدف ھذا المحور أیضا الى تحدید واقع المرأة اللبنانیة في مجال تكنولوجیا المعلومات 

 االتصاالت واآلفاق المستقبلیة التي یمكن بلوغھا حال دعم وتمكین عمل المرأة في ھذا المجال.  
حول الرقمي على المستوى الوطني، وآلیات تمكین الشركات في المشاركة الفعالة في التاللبناني كیفیة تعزیز دور الشباب  )٥(

   . وتوفیر فرص عمل تكنولوجیة للشبابتولي حقائب تنفیذیة في مشروعات التحول الرقمي الصغیرة والمتوسطة ل
 

 المستھدف الحضور .٥
 في مؤسساتھم؛ العمل  اتمعنیون بوضع سیاسالحكومیون المسؤولون ال -
 ؛مسؤولة عن السیاسات المتعلقة بالمساواة بین الجنسینالوطنیة النسائیة الھیئات ال -
 الشباب ورواد األعمال لطرح آلیات جدیدة لتوفیر فرص عمل تكنولوجیة. -

 
 
 
 



٣ 
 

 جدول األعمال المقترح .٦
 

 ۲۰۲۰تشرین األول / أكتوبر  ۱٤ -  الیوم األول
 التوقیت العنوان المتحدث

 الجلسة االفتتاحیة

 العملكلمة وزارة  ممثل وزارة العمل ۱۰:۱٥ – ۱۰:۰۰
د. مھریناز العوضي، مدیرة مجموعة العدالة الجندریة، السكان، والتنمیة الدامجة،  

 كلمة االسكوا االسكوا

 واقع التوظیف وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في لبنانالجلسة األولى: 

الخطط والسیاسات  االسكواد. نوار العوا، مستشار إقلیمي في التكنولوجیا من أجل التنمیة،  ۱۱:۰۰-۱۰:۱٥
 ومؤشرات األداء

 مناقشة جمیع المشاركین
 الجلسة الثانیة: مجاالت وقطاعات العمل

 التحدیات والفرص د. سلیم عراجي، مدیر مشروع مستقبل العمل، االسكوا ۱۲:۰۰- ۱۱:۱٥
 مناقشة جمیع المشاركین

 جلسة حواریة  منسق الجلسة: د. سلیم عراجي، االسكوا ۱۳:۰۰- ۱۲:۱٥ التوظیفالجلسة الثالثة: دور األطراف المعنیة في عملیة 
 

 ۲۰۲۰تشرین األول / أكتوبر  ۱٥ - الیوم الثاني
 التوقیت العنوان المتحدث

 الجلسة الرابعة: الممارسات المثلى لسیاسات االبتكار والتكنولوجیا الرقمیة

أمثلة من المنطقة  د. نّوار العّوا، االسكوا ۱۱:۰۰ – ۱۰:۰۰
 وخارجھاالعربیة 

 مناقشة جمیع المشاركین
 الجلسة الخامسة: نظم معلومات سوق العمل

 د. نّوار العّوا، االسكوا ۱۲:۱٥-۱۱:۱٥
 –المفاھیم األساسیة 

أمثلة من بعض 
 الدول  

 مناقشة جمیع المشاركین
 

 ۲۰۲۰تشرین األول / أكتوبر  ۱٦ - الیوم الثالث
 التوقیت العنوان المتحدث

 المعلومات واالتصاالت والمرأةالجلسة السادسة: تكنولوجیا 

نصراوي، خبیرة للشؤون االجتماعیة ومدیرة مشروع المدن الذكیة  ال د. سكینة ۱۱:۰۰  –  ۱۰:۰۰
 واآلمنة والمرنة، االسكوا

التكنولوجیا وعمالة 
المرأة: بین الواقع  
 وفرص المستقبل

 مناقشة جمیع المشاركین

 الوطنیة للعمل ودور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالجلسة السابعة: مناقشة الخطة 
۱۱:۱٥-۱۲:۱٥ 

 جلسة حواریة  منسق الجلسة: د. سلیم عراجي، االسكوا

 جمیع المشاركین جمیع المشاركین ۱۲:۳۰ -۱۲:۱٥ الجلسة الختامیة


